de oplossing voor het

groeiende
woningtekort

STARTERS DE KANS GEVEN OP
EEN EIGEN (T)HUIS
De wereld verandert, de visie op de kwaliteit van leven verschuift en
het aantal één en tweepersoonshuishoudens neemt ieder jaar toe.
Dit zorgt voor een groeiende vraag naar betaalbare woningen.
De bouw van nieuwe huizen blijft echter achter bij de vraag. Dit groeiende tekort aan (betaalbare)
woningen, zorgt ervoor dat starters het extreem lastig hebben op de woningmarkt. In deze brochure
lees je hoe wij zoveel mogelijk starters de kans willen bieden op een eigen (t)huis.

EEN COMPLETE ÉN BETAALBARE WONING
Hoe kunnen we met relatief lage kosten, op hoog tempo, in een beperkte
ruimte en met het oog op de toekomst uitkomst bieden aan het woningtekort?
Dit is onze uitdaging.

FOCUS ON ESSENTIALS
Door een hoge focus op de essentie van bouwen en wonen
hebben we een woning ontwikkeld waarmee op een klein
oppervlakte het optimale woongenot behaald kan worden.
Een complete, duurzame én betaalbare woning, passend
binnen het bouwbesluit.

DE KRACHT VAN
STARTBLOCK
StartBlock bouwt de woningen in eigen fabriek. Het ruwe
CLT-houten casco ontwikkelt zich binnen enkele dagen
tot een volledig ingerichte woning, voorzien van keuken,
badkamer en toilet. De woningen komen kant en klaar van
‘de lopende band.’ Vanuit de fabriek worden de woningen
direct vanaf de vrachtwagen op locatie geplaatst.
Na het transport wordt de woning op de plaatsingslocatie
op de fundering geplaatst en aan nutsvoorzieningen
gekoppeld. Hierdoor is de overlast minimaal voor
omwonenden.

CO2 VERLAGING
Geen prefab, geen modulaire bouw, maar een complete
woning van de lopende band. Door slim in te zetten op de
(logistieke) bouwprocessen wordt de CO2- uitstoot tijdens
de bouw van onze woningen verkleind.
Houten woningen zijn een stuk duurzamer dan de stenen
varianten. In plaats van uitstoten, slaat hout CO2 op.
Hierom draagt een StartBlock woning bij aan de oplossing
van de stikstofproblematiek.
Daarnaast wordt er bij het bouwen van een woning op
locatie veel meer CO2 verbruikt door het transport dat
nodig is voor het aanleveren van materialen. Bij StartBlock
worden de woningen op één locatie gerealiseerd, waar alle
materialen aanwezig zijn.

DUURZAAM
De basis van de woning is een circulaire CLT houten constructie.
De massief houten elementen komen uit FSC- en PEFC
gecertificeerde bossen. De gevel, het dak en de kozijnen zijn zeer
goed geïsoleerd. Samen met de standaard WTW (warmte terugwin) ventilatie zorgt dit voor een goede luchtkwaliteit. Het warm
water ‘on demand’ systeem, in combinatie met zonnepanelen
op het dak maakt het mogelijk om energie neutraal te wonen.
StartBlock biedt duurzaam wooncomfort in een gezond leefklimaat.
Door de inzet van duurzame bouwmaterialen is de StartBlock
woning onderhoudsarm en inzetbaar voor een periode van
minimaal 50 tot 100 jaar.

BETAALBAAR
Door de lage aanschafwaarde is StartBlock betaalbaar voor een groot deel van de woningzoekers. De woningen kunnen
ingezet worden als huurwoning in de sociale sector en vrije sector, of worden verkocht aan koopstarters.

MEER WONING OP MINDER GROND
Op de plek waar normaal zes rijwoningen staan, kunnen twaalf StartBlock woningen
worden geplaatst. De compacte woning is op veel plekken in te passen in een blok
van 4 tot 20 woningen. StartBlock is daarmee erg geschikt voor inbreidingslocaties
en voor uitbreidingslocaties.

BINNEN HET
BOUWBESLUIT
De StartBlock woning voldoet
aan het Bouwbesluit voor
permanente woningen.

FLEXIBEL EN PASSEND
De StartBlock woning sluit goed aan op bestemmings-plannen
die geschreven zijn voor eengezinswoningen. Daarnaast is de
complete gevelaankleding qua vormgeving en beeld flexibel.
Er kan geschoven worden met panelen en de keuze voor kleur
en materiaal is in overleg te bepalen. Zo kun je gemakkelijk
aansluiten op de welstandseisen.

PRODUCTIEPROCES
ASSEMBLAGE
Een StartBlock woning wordt volledig fabrieksmatig gebouwd
inclusief installaties, keuken en badkamer. Dit zorgt ervoor dat
het produceren snel, veilig en schoon kan.

TRANSPORT
Zodra de woning volledig
geassembleerd is wordt de woning
op de vrachtwagen gekanteld en
gaat het in één geheel naar de
woonlocatie.

PLAATSEN
Na het transport hoeft de woning
alleen nog geplaatst te worden op de
fundering en gekoppeld te worden
aan de nutsvoorziening.

INDELING

BEGANE GROND
Op de begane grond is een woonkeuken met ruimte voor een
6-persoons eettafel. Een heerlijke ruimte om gezellig met vrienden
te eten of te borrelen. Onder de trap wordt een inloopkast
gerealiseerd waar een stuk techniek en de wasmachineaansluiting zit. Daarnaast is deze ruimte inzetbaar als berging.

EERSTE VERDIEPING
Door de positie van de keuken op de begane grond is de ruimte
erboven exclusief te gebruiken als woonkamer. De kamer van 12m2
biedt de mogelijkheid om een comfortabele tv-hoek te creëeren met
bureau of relax-fauteuil. Eventueel zou deze kamer ook als tweede
slaapkamer gebruikt kunnen worden als vrienden of familie komen
logeren. Het toilet bevindt zich ook op deze verdieping.

TWEEDE VERDIEPING
Op de 2e verdieping bevindt zich de slaapkamer
en de badkamer. De slaapkamer is voorzien van
een ruime kastenwand. De badkamer beschikt
over een royale inloopdouche.

MET WIE
StartBlock wil zo veel mogelijk starters de kans bieden
op een eigen (t)huis. Dit doen we in samenwerking
met projectontwikkelaars, gemeentes, corporaties én
investeerders.

ONTWIKKELAARS
StartBlock biedt de kans om woningen te
ontwikkelen die toegankelijk zijn voor één
of tweepersoonshuishoudens, waarbij je
als ontwikkelaar snel zekerheid hebt over
de haalbaarheid van een plan. Flexibel en
passend in het bestemmingsplan.

INVESTEERDERS
Een investering in vastgoed en zeker in een
nieuwbouwwoning, is een solide investering voor de
lange termijn. Onze StartBlock-woningen lenen zich hier
uitstekend voor. Door de lage aanschafwaarde is het
mogelijk om een goed rendement te bepalen.

CORPORATIES
Met StartBlock kies je voor een betaalbare woning
die voldoet aan alle geldende eisen. De compacte
woning is op veel plekken in te passen in een blok
van 4 tot wel 20 woningen. Een ander bijkomend
voordeel is dat de kant-en- klare woning in één
dag geplaatst wordt. Hierdoor is de overlast
beperkt.

GEMEENTES
Speel als gemeente in op de vraag naar starterswoningen. Het aantal 1-2
tweepersoonshuishoudens neemt ieder jaar toe, terwijl de bouw van nieuwe huizen
achter blijft bij de vraag. StartBlock biedt een oplossing om op een snelle manier
betaalbare woningen te realiseren.

DE KRACHT VAN STARTBLOCK
1.	StartBlock voldoet aan het bouwbesluit.

8.	Is subsidiabel door de mogelijkheid met MIA/ VAMIL.

2.	Is energiezuinig.

9.	De woning is verplaatsbaar en dus ook geschikt

3.	Bestaat voor een groot deel uit circulaire

voor tijdelijkheid.

materialen.
4.	Is betaalbaar en daarmee ook exploiteerbaar in de
sociale verhuur.
5.	StartBlock is onderhoudsarm. Geen schilderwerk,
6.

Voordelen van het productieproces:
10.	Productie vindt plaats in een schone fabriek en niet
op een vervuilende bouwplaats.

alleen schoonhouden.

11.	Kan in zeer korte tijd, slechts 6 dagen per huis.

Bouwfinanciering is niet nodig door de korte

12.	De overlast voor omwonenden is beperkt, dankzij

bouwtijd.
7.	
Zorgt voor werkgelegenheid, met onder andere een
eigen opleiding voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.

afwezigheid van een klassieke bouwplaats.
13.	Er komt geen CO2 vrij, maar er wordt CO2
opgeslagen in het hout.
14.	Er is geen sprake van stikstof en/of fijnstof.
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